
' 

MEMORANDUM 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D. 

VAN: 

AAN: 

Hoofd BVD 

Zijn Excellentie de 
Minister-President, 
t.a.v. Mr. J. Kielstra. 

Bijgaand moge U worden aangeboden 
bulletin nr. 35, bevattende gegevens 
inzake studentenactiviteiten. 



- 2 NOV. 2001

Stg. GEHEIM.k.l? 

Ex.no • .f 

-�--bit exemplaar bestaat uit 6 blz.

De 1.'laarheid 
3-4-1969 *) 

• 
idem *) 

Persbericht 
14-�4-1969 •) 

• 

Bulletin no. 35 dd. 18 a2Iil 1969 

ASVA achter verzet ter.en huurverhogin.ri 

De Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) heeft een ver
klaring uitgegeven, waarin zij zegt zich aan te sluiten bij de 
acties in Amsterdam, tegen de huurverhoging van 6�'i, en tegen de 
huurpolitiek van de regering. Volgens de ASVA drukt deze huur
verhoging, gevoegd bij de prijs- en premieverhogingen van de laat
ste tijd, onevenredig zwaar op de laagst betaalden van onze samen
leving. Daarom zal deze st�dentenor6nnisatie in navolging van huur
derscomit&1s gedurende de gehele maand april een adviesbureau 
tegen de huurverhoging openstellen, waar iedereen informatie kan 
krijgen. Dit bureau, gevestigd op het ASVA-kantoor aan de .iees
perstraat 51, zal worden bemand met leden van de juridische commis
sie van de ASVA. 

Tilb'!:7.rr:se studenten ageren tegen status-gedoe 

Een zestigtal Tilburgse studenten hebben op 2 april j.l. geageerd 
tegen h�t besloten karakter van de opening van een tapijtenten
toonstelling door de burgemeester van Tilburg, die tevens curator 
is van de hogeschool. In een door hen uitger;even pamflet hekelden 
zij het 11status-gedoe11 rond àeze opening-. '.r:i.jdens de c11ening L\'!Rmen 
zij ondanks tecenwerpingen van de buriemeestcr en de rector-magni
ficus de aula binnen, waar zij de �n�ernationale aanhieven. 

�iI\fil3�-�E,:rk[cr<;>.ep prese�teert 11model II voor een . ..z.S!·ui.slo�.:: 
,rolutfe 
----

Een universitaire werkgroep uit Groningen heeft zich eni�e tijd 
bezigGehouden met de vraag, hoe in nest-Europa, volgens de 2tra
tegie van de geweldloze actie, de 11zo noodzakelijke structuur
verandering11 kan worden bereikt. Het rcsul taa t ervan zijn een 
nmodel 11 en een handleiding met een uitvoerige opsomming van 
geweldloze tactieken die van nut kunnen zijn voor aspirant-oppo
nenten. 
De werkgroep heeft haar resultaten neergelegd in de docurne.n{;atie
map 11Geweldloos e;eweld11 , die is samene;esteld n.a.v. e�n conferen·
tie, die in de Horst in Driebergen is gehouden en die werd geor
ganiseerd door de studentenvereniging voor internationale betrek
kingen, de NESBIC en de NSR. 

De Groningse werkgroep, gevormd uit het dispuut 11Geweldloze weer
baarheid/;;;.evolutionaire beweEingen11 ve.n de disputorenraad Gro:nin6en 
ziet als eerste fase voor het tot stand komen van een actie de 
analyse van de huidiee situatie en een bestudering van de w:i.jze 
waarop ·de situatie verbeterd zou kunnen worden. Voorts pleit zij 
voor voorlichting en propaganda en voor infiltratie in de bestaande 
structuren. 
Als in die eerste fase geen oplossing kan worden bereikt, moet 
een escalatie worden ingevoerd, o.m. door burgerlijke ongehoor
zaa�heid, coöperatie en legale rollenovername. 
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����������Op 11, 12 en 13 april j.l. werd n.a.v. deze documentatie een week
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Kwetsbaar

• • 

end gehouden in het conferentie-oord van "Kerk en Lereld" in Zeist 
o.a. bijgewoond door Ton Regtien en Bram de Swaan, die beiden het
woord voerden. In de stellingen van �egtien inzake de wenselijkhei
van structuurveranderingen in de Nederlandse samenleving, kwam o.m
het volgende voor: "Geweld op zichzelf is geen middel van de bui
tenparlementaire oppositie. Het structureel geweld van de staat
tegen de buite.!1parlementaire oppositie moet beantv,oord worden met
vormen van actieve zelfverdediging, die gericht zijn op het neutra
liser�n van het geweld van de staat dat zij gebruikt ter handhavin
van de maatschappelijke status-quo." Bram de Swaan verdedigde de
voli;ende stellingen: "In een moderne industriële staat is geweld
dadige oppositie zelden of nooit opgewassen tegen het staatsgeweld
en kan daarom alleen een alarmerende of propagandistische functie
hebben. Het oppositioneel geweld moet dus begrijpelijk zijn" en
"Het is aanbevelenswaardig en eenvoudig voor radicale bewegingen
ervoor te zorgen dat gewelddadigheid, in geval van botsing, het
eerst komt van de kant van de politie."
Opm.: 1. De aanwezigheid van .rlegtien verklaart gedeeltelijk ziJn

afwezigheid op het NSR-congres in Wageningen (zie pag. 6). 
2. Inzake Bram de Swaan kan verwezen worden naar de bulletin,

30 en 31 resp. dd. 14 en 21 maart j.l.

Gezamenlijke Oost- en ·.:;esteuropese anti-HAVO-cara an-ne 
Inzake het beraad van half maart 1969 zie bulletin 31 dd. 21 
j.l.) in Berlijn, is van een buitenlandse relatie uit geheime
nog het volgende vernomen:
D�ze b:t,jeenkomst ter voorbereiding van een anti-N;,·..ro-serninnr ,vas
gepland voor 14 en 15 maart j.l. in het kantoor van de AStA
(grondraad) van de Freie Universitit in Dest-Berlijn. Op de 14de
werd aan de communistische IUS bericht dat de AStA deze bijeenkoms·
zou willen annuleren in verband met interne moeilijkheden, veroor
zaakt door het feit dat op het congres van de Westduitse VDS
(soort NSR), dat van 2 tot 9 maart 1969 plaatsvond, zes gematigde
grondraden deze organisatie verlieten en een nieuwe organisatie
vormden, de IDS (zie voor nadere gegevens bulletin no. 34 dd •
11 april j.l.). De progressieve elementen in de VDS, te weten de
AStA-FU en de SDS

7 
waren nu bang dat indien de bijeenkomst van de

14de en 15de door zou gaan, hun samenwerking met Oosteuropese orga
nisaties, door de IDS tegen hen gebruikt zou worden.
Door interventie van de IUS, besloot de A.3tA-FU de bijeenkomst
later toch te laten doorgaan. Inmiddels hadden evennel reeds
enige afgevaardigden �est-Berlijn verlaten, omdat hun medege
deeld was dat de bijeenkomst niet zou plaatsvinden. Onder deze
afgevaardigden bevonden zich die van de NSR.
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Ter vergadering werd het volgende besloten: 

1. Van 18 tot en met 20 april 1969, een internationaal
in Leuven;

2. Van 21 t/m 23 april, teach-in's in verschillende Belgische
universiteiten over het besprokene tijdens dit seminarium;

3. op 23 of 24 april: een grote studentenbijeenkomst in Brussel
waaraan delegaties uit NAVO-landen zouden deelnemen;

4. Pogingen om op dat zelfde moment in de andere NAVO-landen
soortgelijke manifestaties te organiseren als in Brussel.

De IUS zou zich met de organisatie en coördinatie belasten. 
Het seminarium in Leuven zou georganiseerd worden door de Vlaams 
talige VVS en de Franstalige MUBEF (beide syndicalistische stu
dentenorganisatiesi Inzake de deelnemers werd vastgesteld, dat 
iedere delegatie uit 5 personen zou bestaan. Ten aanzien van Ne
derland zouden de NSR en SVB uitgenodigd worden. 

Inmiddels werd uit dezelfde bron bekend dat de Belgische afge
vaardigde naar de bijeenkomst in West-Berlijn, geen enkel man
daat had van de VVS of van de MUBEF. Tijdens een bijeenkomst 
van het hoofdbestuur van de VVS op 25 maart j.l., werd het plan 
dan ook verworpen. De VVS wenste niet mee te werken aan het voor 
stel van de IUS, dat eenzijdig de politiek van één van de mili
taire pacten een dienst bewees. 

Het is tot dusverre niet duidelijk wat hiervan de consequenties 
zullen zijn voor het seminarium. Het is niet uitgesloten d�t nu 
de SVB-Leuven de organisatie ervan zal overnemen. 

Le:i.d�e �uerrilla-groep" 

Volgens een mededeling in dit periodiek kunnen belangstellenden 
voor een 11 guerrilla-groep 1 ' die een inventarisatie gaat maken 
van alle guerrilla- en undergroundbewegingen in de wereld, zich 
opgeven bij Cootje Logger, secretaresse buitenland van de Alge
mene Leidse Studentenvergadering (ALSV) voor de SVB. 
O;em.: Cootje Logger kwam al eerder naar voren als behorend tot 

de afdeling Leiden van het Comiti van solidariteit met Cub• 

Propria Cures •) Wijzigingen in het ASVA-bestuur 

.22-3-1969 

Demokrater *) 
gedat.3-3-1969 
ca.2-4-1969 
verschenen. 

De nieuwe ledenraad van de ASVA, die voor het eerst op 11 maart 
j.l. bijeen is geweest, heeft zijn goedkeuring gehecht aan een
wijziging in het bestuur. Johan Hiddendorp is thans voorzitter;
de post onderwijs wordt nu door twee personen bezet, n.l. AndrieL
van Oosten en Gerrit Salemink. Het is de bedoeling dat het be
stuur verder wordt uitgebreid met een secretaris sociaal.
Opm.: 1. Tot nu toe was Frank Jaap Buys secretaris onderwijs en

Claas Oosterbaan secretaris sociaal. 
2. Andries van Oosten trok eerder de aandacht toen hij

begin oktober 1968 deelnam aan de bezetting van het
Mexicaanse consulaat.

Wijziging en uitbreiding SVB-bestuur 

Uit het landelijk bestuur zijn verdwenen Hans Gasseling, die 
perssecretaris was en Emiel Haanen, die samen met Joost Kircz 
verantwoordelijk was voor de scholing. 
Er zijn 8 nieuwe leden, waaronder enige vertegenwoordigers van 
plaatselijke afdelingen en enige leden van het vorige NSR-be
stuur. 
Opm.: Emiel Haanen behoort tot de communistisch georiënteerde 

studentenvereniging "Perikles 11
• 
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•) Wijziging ASVA-beleid 

Aangekondigd wordt, dat het beleid van de ASVA gewijzigd zal 
worden ten aanzien van de problemen en conflicten op het ge
bied van het onderwijs, waarmee haar leden in de verschillen
de studierichtingen geconfronteerd worden. 
11Wij gaan er van uit 11 , aldus de verklaring, "dat de ASVA voor
namelijk de functie zou moeten vervullen van een orgaan dat 
faciliteiten verleent, inlichtingen verstrekt en haar hulp 
aanbiedt aan mensen die bereid zijn, of bezig zijn aan voor
noemde problemen en conflicten op welke manier dan ook iets 
te doen. Mensen dus die het recht op medebeslissen door de 
studenten in alle universitaire aangelegenheden, op alle moge
lijke manieren die daartoe openstaan t aan het realiseren zijn''· 
M�de daartoe zal een blaadje worden uitgegeven dat informatie 
bevat over actuele conflicten en acties, dat zal worden toege
zonden aan een ieder, die hiervoor interesse toont en aan iede
reen die betrokken is bij dergelijke acties in de faculteiten. 
Voorts is het de bedoeling over enige tijd een congres te orga
niseren voor studentenvertegenwoordigers in de studieraden, 
stuàiecommissies en faculteitscommissies etc.; op dit congres 
zal de vraag aan de orde komen wat concreet gedaan kan worden 
om het fundamentele recht op medebeslissen te v�rwezenlijken. 

*) De CPN en de studenten 

In een resolutie van het CPN-partijbestuur over de veranderingen 
in de politjeke toestand in Nederland, wordt ook aandacht be
steed aan de studenten. De resolutie stelt, dat vanwege "het 
�t&eds geringer worden van de zeggenschap" ••• , 11studenten 0n 
jonge mannen en vrouwen met een wetenschappelijke of hogere 
beroepsopleiding" tot rebellie komen tegen het bestaande systeem 
tegen zijn vertegenwoordigers zowel als tegen zijn uitwassen. 
Vele malen nemen zij zelfs het initiatief tot de actie en blijkt 
er een duidelijke wil om de banden met de arbeidersbeweging, 
waartoe zij in feite behoren, aan te halen". 
"De arbeidersbeweging, en de communistische partij in het bij
zonder, heeft tot taak het verbond tussen jonge intellectueleu 
en arbeiders tot stand te brengen en alle hindernissen die 
daarbij bestaan, uit de weg te ruimen. Zij ziet in hen een bron 
van nieuwe energie en geestdrift en zal voor hun belangen even
zeer moeten opkomen als voor die van andere werkers 11

• 

�'ll.: 1. Het is interessant dat in dit betoog D 1 66 een ,reeg uit 
de pan krijgt

& Van deze partij wordt gezegd dat zij 
door haar ageren tegen politieke partijen en haar 
kwasiradicalisme, speculeert op de jonge intellectuelen 
en kaders in diverse takken van het bedrijfsleven. 
Opmerkelijk is, dat ook Ton·Regtien, een der oprich
ters van de SVB en daarin ook thans nog een belangrij
ke rol spelend, in het recent verleden (november 1968) 
in een artikel in "Student" een felle aanval op D'66 
deed, welke partij hij verweet "de vlag te hebben ge
jat van provo's, van de arbeiders van de 14de juni 
(=1966), van de scholieren en studenten die demonstreer 
den voor vrijheid van demonstratie en tegen de oorlog 
in Vietnam en daarbij door de politie uit elkaar ge
slagen werden". 
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2. Het is mogelijk dat er verband bestaat tussen het mede
ondertekenen door de niet-communistische studenten Jan

. en Jan Hnasbroek van een oproep van de er� tot een l Mei
viering VE!.n 11alle linkse krachten, die in de oppositie 
staan tegen de rechtse regeringspolitiek" en de bedoelde 
passage. Blok is altijd een goede vriend en politieke mede 
stander van Regtien eeweest. 

•) Utrechts Comitê Democratisch Griekenland 

Een in Utrecht gevormd Comitê Democratisch Griekenland heeft opge
roepen tot een demonstratie 11 ter ondersteunine; van de strijd van 
de Griekse democraten, die in en buiten hun land vechten tegen de 
dictatuur van het militaire regiem, dat op 21 april 1967 via een 
staatsgreep in het zadel kwam''• De demonstratie vindt plaats op 
zaterdag 19 april om 14.00 uur van het Moreelsepark (hoofdgebouw 
NS) naar het verzetsmonument op het Domplein. De oproep is getekenc 
door enige communisten, waaronder J. Folders, fractievoorzitter 
van de SVB in de USFR (Utrechtse Studenten Faculteiten Raad). 
Q.e!.!.!: Folders is tevens lid van de Sentrale Beleidskommissie van 

de SVB (landelijk) • 

NSR-conr�res op 10, 11 en 12 april 1969 in i.'!ageningen 

Ti,jdens dit congres vond ook een bijeenkomst plaats van de Raad 
van Vijftig. Daar werd meegedeeld dat het NSR-bestuur van plan is 
begin mei 1969 de herstructurering van de Raad aan de orde te 
stellen. 

Tijdens eerr vergadering van een sectie buitenland werd kritiek 
geleverd op het feit dat de Griekenland-actie zo versnipperd is 
ieurcaniceerd. Eric de T�nge deelde nRar aa�leiding d&a�van mee 
dat dit nu niet anders rneer kon

1 omdat in Utrecht en Nijmegen al 
demonstraties waren aangevraagd door joncerenGroepen in samen
werking met Griekse gastarbeiders. Besloten werd dat de NJR bij 
deze acties zal aanhaken en zal proberen in Den Haag zoveel moge
lijk mensen op de been te krijgen op 12 april a.s. om 14.00 uur 
op het Binnenhof. E.e.a. zal geschieden in samenwerking met het 
communistische Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV), de �ocia
listioche Jeugd (SJ) en de FJG-PvdA (Federatie van Jongerengroefen 
van de PvdA). Indien deze demonstratie minister Luns niat mocht 
kunnen bewegen op 5 mei a.s. aan de ministerconferentie van de 
Raad van iuropa de schorsing van Griekenland uit deze Raad te 
eisen, zal men overgaan tot een telefoonblokkade van Buitenlandse 
Zaken� 
Opm.: Eric de Lange is behalve NSR-bestuurslid voor publiciteits

zaken, ook lid van het politiek bureau van de SJ, Hij be
schikt over goede contacten met Grieken in het buitenland. 

Bij de plenaire behandeling van het 11project-onderwijs 11 kwam er 
een tegenstelling tussen Frank Jaap Buys en Johan Middendorp aan 
het licht. Buys pleitte er voor eventuele voorstellen te basere� 
op een nog diepergaande studie. Middendorp daarentegen toonde 
zich een voorstander van directe organisatie. Hij betoogde dat 
een nog verdere studie de kloof tussen 11topn en 11achterban 11 verder 
zal vergroteno 
Opm.: Middendorp is zoals bekend, de nieuwe ASVA-voorzitter. 

Frank Jaap Buys werd eind maart j.l., na het ASVA-bestuur 
verlaten te hebben, voorgesteld als bestuurslid van de SVB
Amsterclam. 
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2. Inzake Frank Jaap Buys: Op het NSR-congres zei hij in kleine
kring t binnen een jaar een revolutionair front/te hebben, Naar
zijn zeg5en had hij daarvoor tijdens dit congres ca 20 mensen
bereid gevonden.

Opvallend was dat bet NSR-congres niet werd bijgewoond door Ton 
Regtien en Maarten Abeln. 

Artikel van Maarten Abeln in SJ-blad 

In dit artikel schrijft Abeln over het UN�F-congres dat in decem
ber 1968 in Marseille is gehouden en door hem werd bijgewoond, 
Daarbij plaatst de schrijver zich noch achter het standpunt van 
de huidige leider van de UNEF, Jacques Sauvageot, noch achter dat 
van de gematigden, noch achter dat van de communisten. Hij is het 
evenwel eens met de opvattingen van de zgn. Comit&s d' Action (C�), 
waarover hij schrijft dat deze "tijdens de opstand van mei en 
juni ( 1968) bij honderden in Frankrijk ontstaan zijn". ";!isselend 
voeren daarin trotskisten, marxisten-leninisten, radicale socia
listen etc. de boventoon", aldus Abeln. "Zij hebben echter e.;emeen
schappelijk dat zij de beweging los willen maken van het groupus
culaire karakter en uitsluitend willen funderen in de studenten
actie zelf. Het was immers in deze actie in mei en juni dat de 
dogmatische groupuscules irrelevant werden en de actie zelf de 
basis werd voor een discussie waarin de eenheid van de beweeing 
bereikt kon worden.11 

Inzake de relatie tot de arbeiders, aldus Abeln, stelden de CA 1 s 
op het UNEF-cocgres, dat het de rol van de studentenbeweging was 
om bij -ce dragen, sai;·,en met de meest bewuste mi.l:i.tante arbeiders, 
aan de kritiek cp het geheel van reformistische en sociaal-demo
cratische voorstellen die door de verschillende politieke organi
saties en vakbonden worden aangedragen. 

Opm.1: Het is een opmerkelijke zaak dat Abeln zich achter de CJl.'s 
stelt� In Marseille de�onstreerde hij dat door samen met de 
verteger.woordigers van de CA's het congres voortijdig te 
verlaten als protest tegen het handhaven van de 11lijn"va.n 
Jacques Sauvageot. 

2: Dat dit artikel in het SJ-blad verschenen is en niet in dat 
van de SVB (Abeln is immers nog steeds voorzitter van de 
commissie buitenland) of in dat van de NSR, hetgeen selet 
op de inhoud meer voor de hand zou liggen, is eveneens op
merkelijk. Men zou kunnen veronderstellen dat �beln zijn 
artikel wegens de tegenkanting die hij ondervindt bij 
sommige SVB-bestuurders, niet in deze laatste periodieken 
geplaatst kon krijsen. Gelet evenwel op het feit dat h�eln 
en zijn vrouw enige maanden geleden lid zijn geworden van 
de SJ, dat er op 16 april j.l. te zijnen huize een SJ-leden
vergadering afdeling Centrum-Amsterda.m zou plaatsvinden èn 
gezien zijn standpunt ten aanzien van de Franse trotBkis
tische marxistisch-leninistische, radicaal-socialistische 
CA's, moet er rekening mee worden gehouden, dat betrokkene 
bezig is zich thans in links-socialistische kringen in te 
dringen. Naar zijn opdrachtgever kan men slechts gissen. 

*) Vrij voor actie. 




